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        Jak zauważyliście, nasza szkoła rozpoczęła współpracę z
wolontariuszami - studentami z całego świata zrzeszonymi w organizacji
studenckiej AIESEC. Celem organizacji jest zwiększanie zrozumienia
kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymiany
praktyk. Dlatego od 21 października gościliśmy przez trzy tygodnie
anglojęzyczną studentkę – wolontariuszkę z Iranu, Hapi Fatemi. W tym
czasie wspomagała w pracy nauczycieli języka angielskiego, uczestniczyła
w różnych zajęciach ze wszystkich przedmiotów, prowadziła warsztaty i
zabawy z dziećmi od oddziału przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową,
do gimnazjum.
       Tuż przed pożegnaniem chcieliśmy ją zapytać jeszcze o kilka rzeczy,
m. in. o system szkolnictwa, kulturę i wrażenia z pobytu w Polsce.
Redakcja: Czy mogłabyś powiedzieć nam coś więcej o Twoim imieniu?
Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy Twoje imię, myśleliśmy, że jest to
“happy”.
Hapi: Moje imię w dowodzie osobistym to Habibeh ( هبيبح ), jest dosyć
długie. W Polsce skracacie imiona i tak samo jest w Iranie. Moi przyjaciele
zaczęli nazywać mnie Hapi, moja siostra także, ponieważ to było łatwiejsze
do wymówienia. Po jakimś czasie stałam się po prostu Hapi, ale w
dokumentach widnieje moje pełne imię.
R.: Jakie trzy słowa najlepiej Cię opisują?H.: Pewna siebie, poszukiwacz
przygód, ambitna.
R.: Czym się interesujesz?
H.: Lubię podróże, gdzie doświadczam nowych wyzwań. Lubię chodzić w
dziwne miejsca i spotykać specyficznych ludzi.
R.: Jak to się stało, że przyjechałaś do Polski?
H.: Należę do organizacji studenckiej AIESEC, która najprościej mówiąc,
wysyła młodych
ludzi w świat. Misją tej organizacji (powstałej w 1948r. ) jest dążenie do
osiągnięcia pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.R.: Sama
wybierasz kraj, do którego pojedziesz?
H.: Tak, to jest mój wybór, nikt nie decyduje za mnie.
R.: Byłaś już w jakichś innych krajach? 
H.: Tak, byłam w Tanzanii (Afryka) i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Mam zamiar pojechać jeszcze do Niemiec i Francji. 
R.: Dlaczego tym razem wybrałaś Polskę?

H.: Słyszałam wiele o polskich filmach, znam wielu Polaków, szczególnie z
przemysłu filmowego, głównie animacji oraz artystów i aktorów, bo z tym też
związana jest moja praca. Studiuję  Digital Arts i  Animation Branch na IRIB
University i  tworzę własne irańskie kreskówki dla dzieci. Podstawową
wiedzę zdobywałam na waszych rodzimych bajkach, szczególnie „Bolku i
Lolku”, które uważam za doskonałe. To moja ulubiona bajka. Ponadto nasze
kultury są do siebie podobna. Kolejnym powodem było to, że Polska, jak i
cała wschodnia Europa, cieszą się bardzo dobrą opinią w Iranie.
R.: Dlaczego wybrałaś naszą szkołę?
H.: To nie był mój wybór :)
R.: Czy teraz w przeddzień wyjazdu jesteś zadowolona z przydziału i
pobytu u nas?
H.: Tak, bardzo. To było wspaniałe przeżycie. Wszyscy bardzo mile mnie
przyjęli, opiekowali się mną i czułam się bezpiecznie.
R.: Czy polubiłaś Kraków i Polskę? Chciałabyś tutaj wrócić?
H.: Pewnie, że tak! Kraków jest piękny! Ja naprawdę lubię Polskę, waszą
kulturę i ludzi. Niestety podczas pobytu miałam problem z moim laptopem,
zepsuł się ekran, a ja miałam do wykonania wiele zadań na mój uniwersytet i
byłam z tego powodu trochę zestresowana. Dlatego nie mogłam cieszyć się
podróżą. Myślę, że powinnam wrócić, żeby cieszyć się moją wycieczką i
moim pobytem bardziej.
R.: Porozmawiajmy teraz o szkole naszej i waszej, o różnicach i
podobieństwach. Jakie są złe i dobre strony edukacji w Twoim kraju? 
H.: Złym aspektem jest to, że dziewczyny i chłopcy mają oddzielne szkoły, a
dobrym- uczniowie uczą się umiejętności przydatnych w życiu, np.
gotowania.
R.: W jakim wieku dzieci zaczynają szkołę? 
H.: W wieku 7 lat.
R.: Masz dużo zadań domowych na studiach?
H.: Tak, ja mam bardzo, bardzo dużo zadań domowych i to codziennie. I tak
też jest w szkołach na niższych etapach.
R.: Jakich przedmiotów uczycie się w Iranie? Są takie same?
H.: Jest wiele takich samych przedmiotów, ale my nie uczymy się
niemieckiego w szkole. Drugą różnicą jest lekcja religii. W Polsce jest to
katolicka religia, za to w Iranie prowadzona jest islamska religia. Myślę, że to
są jedyne rozbieżności.
R.: A jak nastolatkowie spędzają swój wolny czas w Iranie?
H.: Chłopcy i dziewczyny mają różne zainteresowania. Chłopcy chodzą na
siłownię, grają w piłkę nożną. Dziewczyny za to uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych, np. kursie tańca. Organizują także pikniki i imprezy, ale
tylko we własnych domach, ponieważ w Iranie nie ma dyskotek czy barów.
R.: Czy są takie miejsca, gdzie nie mogą wchodzić?
H.: Mogą chodzić wszędzie, ponieważ w Iranie nie ma miejsc tylko dla
dorosłych (+18). Wszystkie miejsca są otwarte dla młodzieży… Jest jedna
rzecz, której nie mogą robić. Mianowicie papierosy i alkohol są kompletnie
zakazane dla wszystkich ludzi.
R.: Co myślisz o naszym jedzeniu i obiadach w naszej szkolnej
stołówce? Różnią się od jedzenia w Iranie?
H.: Ja bardzo lubię polskie jedzenie, najbardziej sałatki i oczywiście różnego
rodzaju sery i chleb. Codziennie chodzę do sklepu i kupuję nowy rodzaj sera
żółtego. Do tej pory nie spróbowałam wszystkich. Macie ich tutaj tak dużo!
Próbowałam także tradycyjnych potraw jak pierogi, różnych rodzajów zup.
Wszystko mi bardzo smakowało. Chociaż w waszych obiadach jest bardzo
mało warzyw. My jemy dużo ryżu, jest on w każdym posiłku. Drugim
popularnym składnikiem są właśnie warzywa. Nie jemy natomiast mięsa.
R.: Piekłaś dla nas tradycyjne irańskie ciasteczka. Trudno było zdobyć
do nich składniki?
H.: Zdecydowanie tak! Nie znalazłam wielu przypraw w waszych sklepach,
ale byłam na to przygotowana i przywiozłam je ze sobą.
R.: Znasz jakieś polskie tradycje?

            Niecodzienna wizyta.      
              Iran nie taki daleki

https://www.facebook.com/IRIB-University-163684017021223/?ref=br_rs
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Adam o wizycie HapiH.: Nie wiem za dużo o uroczystościach, ale znam wiele tradycyjnych
potraw, muzyki, tańca. Wiem o tym wszystkim, ale kiedy mówimy o
ceremoniach, nie jestem w temacie. Na przykład w niedzielę wszyscy ludzi
szli do kościoła, a ja nie wiedziałam o co chodzi.
R.: Czy są jakieś sklepy w Polsce, których nie ma w Iranie?
H.: Oczywiście nie mamy żadnych sklepów z alkoholem oraz z
wieprzowiną, ponieważ jej nie jemy. Myślę, że reszta jest taka sama.
R.: Jak wyglądają śluby w Iranie? Czy są jakieś tradycje?
H.: Mamy dwa rodzaje uroczystości ślubnych w Iranie: tradycyjną i
nowoczesną. Główną zasadą jest to, że kiedy chłopak lubi dziewczynę,
pierwsze odwiedza jej rodzinę, która “sprawdza” go. Jeśli ma dobrą pracę i
jest dobrym człowiekiem, wówczas organizują ceremonię ślubną.
Ciekawostką jest to, że mężczyzna w Iranie może mieć cztery żony, choć
nikt już tego nie praktykuje.
R.: Następne pytanie zainteresuje zapewne naszych kolegów- masz
chłopaka?
H.: Tak, mam :)
R.: Jaki jest twój ideał mężczyzny?
H.: Powinien być oparciem dla mnie. My, dziewczyny mamy tendencję do
narzekania na wszystko- a to pogoda zła, a to paznokieć mi się złamał- więc
potrzebujemy kogoś, kto będzie nas słuchał. Oczywiście musi być silny,
mądry i zabawny (nie lubię nudnych osób).
R.: Dziękujemy za wywiad z Tobą!

      Na zakończenie chcemy jeszcze dodać, że w październiku w ramach
projektu ENTER into ENGLISH sfinansowanego w ramach Programu
English Teaching autorstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
gościliśmy panią Barbarę Thompson z miasta Minneapolis położonego
nad rzeką Missisipi w stanie Minnesota USA.
        Obecnie czekamy na kolejnego wolontariusza, tym razem z USA i
już nie możemy się doczekać kolejnych wrażeń.

                           Wywiad przeprowadziły i przetłumaczyły:
red. Dominika Baster, Natalia Tarnowska , Wiktoria Pajerska

Jak to się stało ze Hapi zamieszkała u ciebie?
Wychodząc ze szkoły zmierzałem w stronę szkolnego busa. Tam czekał
na mnie Pan
Jarosław Kozłowski, który powiedział mi, żę do naszej szkoły przyjedzie
dziewczyna z Iranu.
Zapytał się mnie: „Adam wiem ,że uczestniczyłeś w ŚDM jako
wolontariusz i gościłeś Hiszpana
swoim domu. Więc, czy mógłbyś przyjąć do siebie Irankę o imieniu Hapi?”
 Jak twoja mama się zgodziła, żeby Hapi u ciebie mieszkała?
Zapytałem się mamy,czy Hapi mogłaby u nas zamieszkać na trzy
tygodnie. Początkowo  nie była za bardzo przekonana,ale powiedziałem,
że mogę podszkolić się w języku angielskim i to może być ciekawe
doświadczenie.
Jak czułeś się w obecności Hapi, co razem robiliście?
Byłem wyluzowany razem. Z Hapi zwiedziliśmy prawie cały Kraków.
Byliśmy m.in. w: Go Jump,
pod smokiem wawelskim i  płynęliśmy dużą łódką po Wiśle.
Czy to wy przygotowywaliście dla niej posiłki np. śniadanie do szkoły
itp. ?
Tak mysię tym zajmowaliśmy, a konkretnie moja mama, Hapi  później
odwdzięczyła się i zrobiła dla nas irański posiłek, którym był ryż z irańska
fasola i mięsem.
Czy miałeś problemy z dowozami i odwozami? Czy twoja mama
musiała ją wozić?
Nie mieliśmy z tym problemu , ale jak pojechała „Isecu”, to wracała bardzo
późno autobusem, wtedy się martwiliśmy. Poza tym jeździła ze mną
autobusem szkolnym.
Jak się z nią dogadywałeś?
Po angielsku, niektórzy mówią „ Adam, przecież ty nie umiesz
angielskiego”, ale to po raz kolejny kiedy udowadniam ludziom, że jednak
umiem. Jedyny problem jest taki.Nie lubię uczyć się tych wszystkich
czasów.
Jak sądzisz? Za kogo uważała cię Hapi?
Mam wrażenie, że traktowała mnie jak przyjaciela. Rozmawialiśmy razem
jakbyśmy się znali z 20 lat.
Co sądzisz o niej jako dziewczynie?
Była bardzo ładna i uprzejma dla mnie i mojej rodziny. Wyglądała o wiele
młodziej niż na swój wiek.

z Adamem Staroniem rozmawiała Wiktoria Pajerska
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                           PRZYŁAPANI NA...

     Życie ,,towarzyskie'' w naszej szkole rozwija
się na przerwach, szczególnie na tych długich.
Mamy wtedy dla siebie całe 15 lub 20 minut! 
     Redaktorzy naszej gazetki postanowili
przeprowadzić dziennikarskie śledztwo i
sprawdzić, jak gimnazjaliści spędzają wolny czas,
w czyim i jakim otoczeniu, co im przeszkadza, co
lubią robić, z kim rozmawiać. A oto krótki
fotoreportaż, który mam nadzieję, uświadomi
Wam, że czasami warto coś zmienić w swoim
życiu, np. odezwać się do kogoś, kto siedzi obok,
wyrzucić do kosza leżący papierek czy
plastikową butelkę, szanować dobro wspólne, za
które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni.

     Okazuje się, że telefon komórkowy stał się
naszym najlepszym przyjacielem, wszystkiego
wysłucha, poprawi nam humor, a jak nas
zdenerwuje, możemy go wyłączyć lub rzucić nim
o szafki (jak nasz klasowy kolega, którego imienia
nie wymienię). Gdy zadzwoni dzwonek na
przerwę, pierwsze co wyciągamy to telefon...
Nawet, gdy trwa lekcja, musimy sprawdzić, która
jest godzina. Bez telefonu ani rusz! 
      A tak wygląda najczęstszy sposób na
koleżeńską komunikację w naszej szkole.

.

.

.

.

       Czy wiecie, że najlepszym miejscem, aby
zjeść śniadanie lub jakikolwiek posiłek jest...
szkolna toaleta? 
       Zarówno chłopcy jak i dziewczyny lubią w
czasie przerwy poprawić swoją urodę,
porozmawiać w ciszy przez telefon, zrobić
ciekawe selfie, dlatego udają się do ,,przytulnego''
kącika, jakim są szkolne toalety. Warto się
zastanowić, jak smakuje śniadanie, kiedy tuż za
drzwiami kolega lub koleżanka robi zupełnie coś
innego, z czego roznosi się specyficzna woń:) 
       Widać wtedy kanapki smakują najlepiej!

     Czasami warto się zastanowić, co jest dla nas
ważne w życiu. Powinniśmy budować relacje
koleżeńskie, przyjaźni, miłości. Każdy człowiek
powinien mieć kogoś, komu może zaufać,
zwierzyć się, po prostu wygadać się. Telefon
komórkowy nie załatwi wszystkiego. Warto
również pamiętać, w jakim otoczeniu
rozmawiamy z innymi, gdy widzisz papierek,
rozrzucone śmieci podnieś je i wrzuć do kosza. Z
toalety korzystaj wtedy, kiedy musisz, nie rób z
niej pokoju zwierzeń, przebieralni i przede
wszystkim jadalni.

           Red. Karolina Walkiewicz 
           Małgorzata Kuśtrowska

. ,
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Wystawa "Świat zmysłów"
A oto kilka ciekawostek z wystawy:
,, Figury z piasku''
Czy wiedziałaś/eś, że długi powolny, pionowy ruch smyczka wzdłuż
krawędzi metalowej płyty wyczaruje piaskowe figury na jej powierzchni?
Figury będą bardziej skomplikowane, gdy przytrzymamy palcem krawędź
płyty podczas ,,grania'' smyczkiem na płycie. Figury są wynikiem tworzenia
się w płycie fali stojącej. Smyczek składa się z wielu nici, z których każda w
nieco inny sposób pobudza płytę do drgań. 

,, Mozaika świetlna''
Czy wiesz, że niepozorny obraz nabiera barw dopiero, gdy oglądany jest
przez ,,lupkę'' zawierający polaryzator? Polaryzator to przyrząd, który
przepuszcza fale świetlne wykonujące drgania w jednej płaszczyźnie. Przy
obrocie polaryzatora obraz się zmienia, ponieważ do naszych oczu trafiają
przez lupkę promienie innej barwy.
Red. Karolina Walkiewicz, Małgorzata Kuśtrowska

Figura z piasku

Mozaika Mozaika pod lupą

… to ekspozycja interaktywna, w której wzięliśmy udział my uczniowie z
innowacji. Tematykę wystawy prezentują specjalne modele interaktywne,
obsługiwane przez zwiedzającego. Widz, korzystając z instrukcji,
ma możliwość samodzielnie wykonać pomiar czy prostą obserwację. W ten
sposób poprzez zabawę i samodzielne działanie mogliśmy poznać
prezentowane zjawiska i odkrywać tajniki funkcjonowania narządów
zmysłów. Obejrzeliśmy ponad 30 stanowisk prezentujących
najprzeróżniejsze zagadki i ciekawostki związane z działaniem
podstawowych zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, węchu i dotyku.
Doświadczaliśmy tych zjawisk w trzech salach ,,wyspach tematycznych’’:
Receptory, Mono czy Stereo oraz Iluzje.
     Modele zgromadzone na wystawie pomogły nam zrozumieć związek
pomiędzy budową narządów zmysłów, a ich działaniem. Dowiedzieliśmy
się,  w jaki sposób zmysły oszukują nas oraz jak my możemy oszukać
nasze zmysły.
      
      Czy wiesz, jak w łatwy sposób zamienić zwykłą liczbę tak, by była
zapisana w systemie dwójkowym? Dzięki pewnemu eksponatowi
znajdującemu się w sali, w której widzieliśmy jak system dwójkowy staje się
łatwiejszy do zrozumienia. Nie jest trudny w obsłudze i każdy sobie z nim
poradzi. Mamy kulki, które oznaczone są cyfrą 1 oraz kostki oznaczone
cyfrą 0. Teraz przydaje się znajomość potęg liczby 2. Wymyślamy liczbę i
sprawdzamy, która największa potęga mieści się w tej liczbie i potem
dobieramy inne potęgi, które po zsumowaniu dadzą liczbę wymyśloną przez
nas. Przy okazji sprawdzania do dziur znajdujących się w stoliku wkładamy
kulkę lub kostkę, w zależności od tego czy potęga da sumę mniejszą czy
większą niż nasza liczba. Potem wystarczy przeczytać otrzymaną liczbę.
Czyż to nie jest banalnie proste? (akapit: Oliwia Maak)

.

.

. .
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Spostrzeżenia młodego obywatela
       Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Jest to społeczeństwo
aktywne, które posiada zdolność do samoorganizowania się, potrafi
osiągać wyznaczone cele bez impulsu ze strony władzy i potrafi działać
niezależnie od instytucji państwowych.
         westią sporną jest to, czy Polacy są takim społeczeństwem. Moim
zdaniem Polakom daleko do takiego społeczeństwa, a niektóre sytuacje, z
pozoru przemawiające za niesłusznością mojej tezy, tylko ją potwierdzają.
Ostatnie wydarzenia związane z ustawą antyaborcyjną pokazały, że
Polacy chętnie biorą udział w zebraniach publicznych mających na celu
zrobienie czegoś dla otoczenia. Na Czarnym Proteście pojawiło się wiele
osób pragnących swoją obecnością i kolorem odzienia okazać
dezaprobatę w stosunku do działań rządu. Teoretycznie umacnia to zdanie,
że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, jednak jeżeli przyjrzymy się
temu wydarzeniu z bliska i przeanalizujemy powody protestu, od razu
nasuwa się wniosek, że do owego działania niezbędny był impuls ze strony
władz oraz rozgłośnienie sprawy ustawy przez m.in. telewizję państwową.
         Ważną cechą społeczeństwa obywatelskiego jest przestrzeganie
ustalonych zasad współżycia społecznego i sąsiedzkiego. Taką zasadą
może być np. zakładanie psom kagańców podczas wyprowadzania ich na
spacery. Chociaż każdy posiadacz psa powinien mieć na uwadze
bezpieczeństwo osób trzecich w czasie spacerów, szczególnie w sytuacji,
kiedy pies jest duży, choć trochę agresywny i może w jakiś sposób
zagrozić zdrowiu napotkanych przechodniów. Codziennie widzimy ludzi z
wielkimi psami na smyczy, których pyski sugerują, że noga dziecka z
przeciwnej strony ulicy byłaby świetnym zamiennikiem kości do
pogryzienia. Jest to niezbity dowód na to, że większość Polaków nie
stosuje się do wcześniej ustalonych zasad, a jeśli już, to z reguły
tymczasowo.
          Czy reagujemy na naruszenie dobra publicznego? W życiu
codziennym mamy styczność z wieloma sytuacjami, które dają negatywną
odpowiedź na to pytanie. Ludzie śmiecą w miejscach publicznych, a inne
osoby, podświadomie przybierają postawę afirmacyjną, ignorując zaistniałą
sytuację. Podobnych przykładów jest wiele, możemy ich szukać w
różnych dziedzinach życia, a i tak spotkamy się biernością prowadzącą do
synkretyzmu, bo chociaż z jednej strony nie podoba nam sie jakieś
działanie i nie chcemy, aby zachodziło, akceptujemy je, pozwalamy mu
mieć miejsce i wyrażamy swą aprobatę poprzez wcześniej wspomnianą
bierność.
          Powszechnie wiadomym jest, że Polakom nie trudno zorganizować
się, aby wspólnie wyrazić czemuś protest, jednakże każde takie
wydarzenie potrzebuje pewnego rodzaju bodźca, bardzo często ze strony
władz, który rozpali chęć wprowadzenia zmian poprzez protest.
          Mimo wcześniej wspomnianych kwestii, negujących określanie
Polaków jako społeczeństwo obywatelskie, nie można nam odmówić tego,
że jesteśmy zdolni do organizowania się, aby zrobić coś dla otoczenia.
Przykładem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, fundacja Mimo
Wszystko Anny Dymnej i wiele innych, które nie działają na aż tak dużą
skalę.
           Podsumowując, chociaż uważam, że Polacy nie są
społeczeństwem obywatelskim i udowodniłam to tym tekstem, myślę, że w
sytuacjach o dużej wadze, kiedy ktoś potrzebuje pilnej pomocy,
porzucamy wszelkie przyzwyczajenia do aprobowania bierności i potrafimy
się zorganizować, aby osiągnąć wyznaczone cele.
 
                                                      Natalia Tarnowska

Czy Polacy są społeczeństwem obywatelskim? Żeby kontynuować ten
temat, musimy najpierw określić, co oznacza określenie - społeczeństwo
obywatelskie. Niestety, nie da się tego jednoznacznie określić. Wielu stara
się wyjaśnić to pojęcie i każde jest podobne, ale jednak inne, więc musimy
przyjąć, że ilu autorów, tyle definicji. W skrócie, społeczeństwo obywatelskie
charakteryzuje się zdolnością do samoorganizacji i podejmowania działań,
bez potrzeby udziału instytucji państwowej. Czyli, kiedy pęknie chodnik, nie
siedzimy z założonymi rękoma i nie czekamy na moment, kiedy urzędnicy
zajmą się zniszczeniami. Tylko, jako społeczeństwo obywatelskie wspólnie
działamy, aby dokonać realnej zmiany, w tym przypadku naprawy
pękniętego chodnika, np. zgłaszając odpowiednim służbom, że sytuacja
wymaga odpowiednich działań.    Wiemy już, co to społeczeństwo
obywatelskie, a więc teraz, odnosząc się do społeczeństwa polskiego,
możemy zadać kilka pytań, na które postaram się odpowiedzieć.    Czy
Polacy chętnie uczestniczą w zebraniach publicznych? Owszem. Kiedy
mieszkańcy chcą, aby powstał na terenie osiedla, na którym mieszkają np.
plac zabaw, jednoczą się i starają się osiągnąć cel. Dzięki budżetowi
obywatelskiemu oni sami mogą decydować o tym, jaka część budżetu
publicznego zostanie przeznaczona na to przedsięwzięcie, jaki będzie jego
projekt i przez głosowanie na niego – realnie wpływać na jego realizację.  
Czy Polacy przestrzegają ustalonych zasad współżycia społecznego i
sąsiedzkiego? Niestety, nie każdy przestrzega tych zasad. Przykładem
obrazującym jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej. Wielu ludzi (w tej kwestii
najczęściej młodych) ignoruje tę zasadę, uniemożliwiając np. wypoczynek
innym lokatorom lub sąsiadom. W wielu miejscach (np. w komunikacji
miejskiej, sklepach) jest widoczny znak nakazujący nakładanie na psy
kagańców, lecz z własnego doświadczenia wiem, że tylko mała część ludzi
ma to na względzie i się do tego stosuje.     Czy Polacy reagują na
naruszenie dobra publicznego? Nie zawsze. Przykładem jest nasza
społeczność szkolna. Wszyscy doświadczyli już takiej sytuacji, kiedy na
podłodze leży papierek i nie ma chętnego, który go podniesie, a gdy
nauczyciel o to prosi, mówimy, że to nie jest nasze. Tu jest problem. Nikt nie
poczuwa się do tego, aby podnieść ten papierek, który przecież zaśmieca
szkołę – nasze wspólne dobro. Podobnie jest na ulicy, w bloku, w sklepie.
Jeżeli chcemy zmienić swoje podejście do takich problemów, nie możemy
myśleć „co nie jest moje, mnie nie dotyczy”.  Czy Polacy chętnie organizują
się, by wspólnie wyrażać protest przeciwko czemuś? Myślę, że tak.
Aktualnie w Polsce bardzo dużą aktywność, jeżeli chodzi o protesty,
wykazuje opozycja. Obecnie na całym świecie odbywają się protesty np.
przeciwko żywności GMO, czy naruszaniu praw człowieka.   Czy Polacy są
zdolni do zorganizowania się, by zrobić coś dla otoczenia? Myślę, że tak,
chociaż nasze społeczeństwo dopiero „uczy się” tego. Przykładem są coraz
liczniej powoływane różnego rodzaju fundacje, hospicja, organizacje
charytatywne itp. Jest odzew ze strony społeczeństwa i ludzie angażują się
w tę pomoc. Istnieją różne organizacje charytatywne, w których działanie
włącza się i angażuje duża część społeczeństwa np.: Caritas Polska,
Szlachetna Paczka, UNICEF, banki żywności, fundacja „Mimo Wszystko”
Anny Dymnej, fundacja „Dobra Fabryka” Szymona Hołowni czy np. II edycja
akcji organizowanej w naszej szkole – Gwiazdkowa Poduszka.    Nasza
demokracja ma dopiero 25 lat, a w czasach komunistycznych
społeczeństwo było przyzwyczajone, że państwo decydowało za obywatela i
się z nim nie liczyło. Moim zdaniem Polacy są społeczeństwem
obywatelskim, ale nie idealnym, lecz wiemy, że takim nigdy nie będzie.
Zawsze znajdą się tacy, którzy nie chcą się udzielać albo po prostu nie
stosują się do pewnych zasad, ponieważ uważają to za zbędne.
                                    Bartosz Tarnowski kl. II B Gim.
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Pomaganie jest fajne!
     Dlaczego pomagamy? Co w pomaganiu
jest fajnego? Dlaczego ciągle widzimy w
Internecie relacje z sukcesywnych akcji
wolontariatu, dlaczego na Facebooku jest
mnóstwo stron nawołujących do
bezinteresownej pomocy? Dlaczego ci
wszyscy ludzie to robią? Co im to daje?

          
       "Fanatycy", mruknie wielu, czytając ten wstęp. "Nie mają co robić w
domu", dodadzą.  Potem te same osoby zamkną się w swoich
domostwach, w których mają "tak wiele" do zrobienia, ignorując kompletnie
problemy innych ludzi, skupiając się jedynie na swoich własnych. Jeśli
jakaś czynność nie jest dla nich opłacalna, jest niewarta zachodu. Przecież
po co robić coś dla innych, skoro mam własne sprawy? Może dlatego, że
oni nie umieją lub nie dają rady sobie pomóc. Nie każdy ma warunki do
życia normalnie, tak jak inni. Choć w dzisiejszych czasach jest wiele
organizacji, które pomagają wielu osobom i na różny sposób, to jednak
nadal brakuje rąk do zrealizowania ich potrzeb, które są przecież takie jak
nasze.
     Dlatego właśnie ci wolontariusze ciągle są i ciągle coś robią. Pytanie
tylko: dlaczego? Dlaczego zbiórka jedzenia dla zwierząt ze schroniska albo
wydawanie obiadów bezdomnym sprawia im tyle frajdy? Co im to daje?      
     Cóż, na pewno satysfakcję. Satysfakcję z pomocy bliźniemu. Bo
czasem naprawdę nie potrzeba wielu pochwał, pieniędzy, wartościowych
przedmiotów jako zapłaty. Czasami wystarczy zwykły uśmiech i słowo
dziękuję. Nie trzeba wydawać dużo pieniędzy na pomoc. Wiadomo, że nie
każdy z nas jest w stanie wydać jakąś część swoich dochodów na inne
osoby, ale są także inne rzeczy, które można zrobić. Jednym z
przykładów jest fundacja Rak n’ Roll, do której możesz wysłać swoje
włosy, a one zostaną wykorzystane do zrobienia peruki dla osób po
chemioterapii. Także wystarczy po prostu oddać stare rzeczy, których nie
używasz. Można po prostu przyjść np. do domu spokojnej starości lub do
domu dziecka i dotrzymać towarzystwa osobom, które tego potrzebują,
porozmawiać z nimi.
     Jest jeszcze jeden kontrowersyjny temat. Mianowicie- Uchodźcy. Nie
każdy jest do tego pozytywnie nastawiony i ma do tego pełne prawo,
jednak są osoby, które uważają, że trzeba takim osobom pomagać.  Jeżeli
nasz kraj znajdzie się w takiej sytuacji, gdzie będziemy musieli wyjechać i
zostawić naszą ojczyznę, to będziemy łapać się każdej możliwości i
szukać pomocy. 
     No cóż, karma wraca. Jeśli satysfakcja i szczęście z powodu pomocy
bliźniemu do Was nie przemawia, to pomyślcie o sytuacji, gdy to Wy
znajdziecie się w trudnej sytuacji. Potrzebna będzie żywność lub ubrania.
Może oddana komuś przysługa odpłaci nam się kiedyś w przyszłości, gdy
to my będziemy w opałach?

                                                           red. Dominika Baster

Pomaganie jest fajne
Pomaganie to rzecz święta,
Niech każdy o nim pamięta.
Pomaganie jest fajne koleżanko, kolego
I sądzę, że nie ma w nim nic złego.
Każdy na świecie człowiek
Bez namysłu tobie powie,
Że pomagać mogą wszyscy
Dalecy, a nawet bliscy.
Kiedy ktoś o pomoc prosi
Męki, bóle, trudy znosi,
Tylko o pomocy marzy
Pomóż z uśmiechem na twarzy.
A morałem z wiersza będzie
Pomaganie najważniejsze
Pomoc nieś każdemu  w koło,
A nawet Tobie będzie wesoło
          Oliwia Maak klasa IIB
                                              Pomaganie jest fajne
                                              Pomagaj małemu, pomagaj dużemu
                                              Każdy może pomóc samemu
                                              W ciągu dnia, lub o północy
                                              Zawsze ktoś potrzebuje pomocy
                                              Osoby starsze, czasami też młodzi
                                              Pomóc każdemu nic nie zaszkodzi
                                              Zamiast szukać u innych wad
                                              Twoja pomoc zmieni ten świat
                                                     Wojciech Księżyc klasa IIB
Pomaganie jest fajne
Wolontariusz to jest fajna sprawa
Lecz żeby pomóc trzeba rano wstawać.
Kto jest pomocny tego zapraszamy,
Ten chorym pomoże goić wszystkie rany.
Lecz my nie tylko ludziom pomagamy
O chore zwierzęta też dbamy.
Gdy przyjadę z karmą do schroniska
To każdy pies wnet szczęściem tryska.
Lecz gdy widzę jak głodne biorą karmy kęs
To dopiero teraz widzę wolontariatu sens
                                        Adam Staroń, klasa IIa
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1.Ozdobne bałwanki z kapsli

2.Ozdoby na krzesła

 3.Choinka z książek

       Święta Bożego Narodzenia, zwane też Narodzenie Pańskie – w
tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na dzień
25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem
trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego
adwentem. 
         Boże Narodzenie to szczególny czas w roku. Wszystko jest
wyjątkowe: rodzinne spotkania, świąteczne dekoracje, smaczne
jedzenie, no i oczywiście prezenty! Jest to również doskonała okazja,
aby w prosty i niedrogi sposób wykonać własnoręczne ozdoby, które
mogą nadać świąteczny klimat naszemu otoczeniu. 
         Podaję kilka propozycji, które z pewnością nie są trudne do
samodzielnego wykonania. Niektóre z nich zajmą Ci tylko kilka minut! A
dzięki nim Twoje Święta będą szczególne, wyjątkowe.        
                                                              Red: Patryk Nowak    

Jakie ozdoby zrobić na Boże Narodzenie?
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Przepis na: Ghormeh Sabzi-
potrawę irańską
Składniki:
- 1 kg mięsa wieprzowego pokrojonego w kostkę
- 1 duża cebula
- 1 łyżeczka kurkumy
- 1,5 szklanki wody
- pół szklanki świeżego soku z limonki
- 60 g czerwonej fasoli z puszki
- 1 duży, ugotowany ziemniak
- sól, pieprz
-posiekany szczypiorek i pietruszka
-1,5 szklanki posiekanego szpinaku
-2 ząbki posiekanego czosnku
- olej rzepakowy

Wykonanie:
1. Pokrój mięso w całkiem dużą kostkę.
2. Podsmaż cebulę na złoty kolor, następnie dodaj kurkumę i smaż

dodatkowe 2 minuty.
3. Zwiększ ogień i  dodaj mięso do cebuli, poczekaj aż się usmaży.
4. Zmniejsz ogień, dodaj wodę, fasolę oraz sól i pieprz do smaku.
5. Duś wszystko pod przykryciem około godziny, aż mieso bedzie

miekkie.
6. Podsmaż ziemniaka na oleju, aż będzie miał złocisty kolor i dodaj do

mięsa na patelnię i duś wszystko jeszcze 10 minut.
7. Dodaj szczypiorek, pietruszkę, szpinak oraz czosnek, a następnie sok

z limonki i znów duś wszystko na wolnym ogniu 10-15 minut.
8. Podawaj z ryżem.

                                                 SMACZNEGO!

Drogi Nauczycielu 
oraz Koleżanko i Kolego!
Pragniemy Ci życzyć zdrowia,
szczęścia, radości oraz długiego
odpoczynku od pracy i szkoły.
Jednocześnie wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku,
żebyś spełnił swoje postanowienia,
chociaż znając Ciebie, wiem, że Ci
się uda.

.

.
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Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 1 gwiazdkę. 
Oczywiście puste miejsce zostawił a tu nagle dzwonek. 
- Puk,puk! 
- Kto tam! 
- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce? 
- Jest. 
- A mogę skorzystać? 
- Nie. 
- Czemu? 
- Bo tradycyjnie musi być puste!

.

Co mówi bombka do bombki? 
Chyba nas powieszą.

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:
-Mamo, choinka się pali.
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się świeci.

             Kawały w sam raz 
           do kolacji Wigilijnej

.

            Święta tuż tuż...
     Zbliża się zima, przynajmniej kalendarzowa. Synoptycy zapowiadają, że
na Święta może będzie śnieg, ale też może go nie będzie. Zależy jak
wyjdzie, czy nałożą się odpowiednie warunki. 
      A czy ktoś zastanawiał się, jak powstaje śnieg??? Albo co trzeba zrobić,
żeby śnieg chociaż w naszej miejscowości spadł? 
      Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest śnieg. Definicja mówi, że to opad
atmosferyczny w postaci kryształków lodu o kształcie małych gwiazdeczek
łączących się w płatki śniegu. A powstaje, gdy w chmurach para wodna
krystalizuje się, tworząc kryształy lodu. Dodatkowo temperatura musi spaść
poniżej 0 stopni Celsjusza. Kryształki śniegu zmieniają swój kształt pod
wpływem wielu czynników m.in. słońca, wiatru. Dodatkowe wyjaśnienie:
krystalizacja- to metoda rozdzielania mieszanin.
      Patrząc na to wszystko, jedyne wyjście, żeby mieć w Święta śnieg na
wyciągnięcie ręki, to włożyć do zamrażalnika woreczek wypełniony wodą, na
kilka godzin. Następnie po stwierdzeniu, że płyn osiągnął właściwą twardość,
trzeba go wyjąć, położyć w zasięgu wzroku i upajać się jego widokiem.
      To może okazać się jedynym sposobem na to, by mieć zimne i białe
Święta. 

                                   red. Mateusz Chojna

SKŁAD REDAKCJI:
Redaktor naczelny: Ewelina Trzaska
Z-ca redaktora naczelnego: Małgorzata Kuśtrowska
Redaktorzy tematyczni: 
Natalia Bartoszewska, Jessika Bogusz, Dominika Baster, Mateusz Chojna,
Adam Mroczek, Patryk Nowak, Wiktoria Pajerska, Błażej Pudełek, Adrian
Pieprzak, Aleksandra Salicka, Adam Staroń, Gabriela Trzaska, Karolina
Walkiewicz, Wojciech Wydmański.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: każdy  PIĄTEK godz.11.30-14.20
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QUIZ ŚWIĄTECZNY

Co jest dla Ciebie najważniejsze w święta
1.Co najbardziej lubisz w świętach?
a)  atmosfera
b)  prezenty
c)  spotkanie z bliskimi
d)  potrawy
2.Co chciałbyś dostać?
a)  obojętne, prezenty nie są najważniejsze
b)  słodycze
c)  nowy telefon
d)  inne
3.Czy lubisz dekorować swój pokój na święta?
a)  tak,uwielbiam
b)  nie przepadam
c)  nie mam na to czasu,wolę pomagać w kuchni
d)  nie cierpię
4.Jaki jest Twój ulubiony film świąteczny?
a)  „Kevin sam w domu”
b)  „Listy do M”
c)  „Ekspress polarny”
d)  „Opowieść wigilijna”
5.Czy lubisz kupować prezenty swoim bliskim?
a)  bardzo lubię
b)  robię to tylko z obowiązku
c)  wolę robić je samemu
d)  nie lubię
6.Kiedy dostajesz prezent, który Ci się nie podoba, co robisz?
a)  udaję, że mi się podoba
b)  mówię komuś w prost, że nie trafił w mój gust
c)  jestem obojętny
d)  wpadam w złość
7.Czy lubisz ozdabiać choinkę?
a)  tak, kocham
b)  nie przepadam
c)  tak, najczęściej suszonymi owocami

. .

8.Jaka jest Twoja ulubiona piosenka świąteczna?
a)  „All i want for christmas is you”
b)  "Misteltoe”
c)  ”Last Christmas”
d)  inne
9.Jakie świąteczne ciasto zrobiłbyś sam?
a)  makowiec                   b)  piernik
c)  sernik                        d)  żadne
10.Jaka jest Twoja ulubiona potrawa na wigilijnym stole?
a)  barszcz czerwony z uszkami
b)  kutia
c)  pierogi
d)  inne
11.Jaka jest Twoim zdaniem najgorsza potrawa wigilijna?
a)  karp
b)  kompot z suszu
c)  zupa grzybowa
d)  za większością nie przepadam
12.Czy chciałbyś porozmawiać ze swoim zwierzęciem w wigilię?
a)  tak, marzę o tym
b)  wszystko mi jedno
c)  nie, na pewno usłyszałbym o sobie same złe złe rzeczy
d)  nie wierzę w takie brednie
       Najwięcej odp. A: Atmosfera! Kochasz świąteczne ozdoby, zapach
choinki, cynamonu i pomarańczy. Białe święta to spełnienie Twoich marzeń.
      Najwięcej odp. B: Prezenty! Uwielbiasz dostawać upominki i nie
wyobrażasz sobie bez nich świąt.
      Najwięcej odp. C: Jedzenie! Przez cały rok czekasz na 12 wigilijnych
potraw, uwielbiasz pomagać w przygotowaniach do kolacji.
      Najwięcej odp. D: Nie lubisz świąt, a ich rodzinna atmosfera
doprowadza Cię do szału. Kolacja wigilijna to dla Ciebie katorga, ale
wszystko jest lepsze niż dzielenie się opłatkiem.
       
      red. Gabriela Trzaska, Natalia Bartoszewska, Mateusz Chojna

. .
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      Niezwykły, fantastyczny, niedościgniony, charyzmatyczny, król kiczu,
wizjoner, artysta i muzyk totalny, zawsze na pierwszym planie. Kto?

             Absolutnie Freddie Mercury.
                     Absolutnie Queen.

         

           Był mistrzem w operowaniu własnym głosem, mistrzem w tworzeniu
swego wizerunku. Artysta nie do zastąpienia pod każdym względem, bowiem
kunszt Freddiego sięgał poza muzykę. Jako grafik z wykształcenia dbał i o
wyraz artystyczny ich wizerunku. To właśnie Mercury wymyślił logo zespołu,
okładki ich płyt. Z jego utworami zmierzyli się najwięksi: Elton John, U2,
Mettalica. Najwięksi uznali wielkość Freddiego, śpiewając jego utwory podczas
pośmiertnego koncertu poświęconego właśnie jemu.
           W zbyt dopasowanych spodniach, z gołym torsem, koroną na głowie, w
królewskim płaszczu, z wąsem zakrywającym niezbyt piękny zgryz  wkraczał
na Wembley i kilkadziesiąt tysięcy  widzów poddawało się magii głosu
Freddiego. 
         Miał swoiste ADHD, co wyrażało się ciągłym szukaniem nowych
dźwięków, łączeniem różnych gatunków muzyki po operę włącznie.

     „We are the champions” –„Jesteśmy
mistrzami”- najbardziej znany utwór Queen,
rozlega się na wielu imprezach sportowych.
Queen ciągle są mistrzami. Od 25 lat, od
śmierci Freddiego, bez niego, ale ciągle razem,
ciągle na scenie. 
         W końcu  SHOW MUST  GO ON.
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